
Fysikkolympiaden 2010 – i Zagreb  
 
De norske resultatene i den internasjonale fysikkolympiaden i år ble nesten like bra som i fjor; én 
bronsemedalje og én hederlig omtale er vi fornøyd med. 
 Fysikkolympiaden har i flere år vært arrangert langt fra Norge. Flere asiatiske land har vært 
verter, og i fjor var finalen i Mexico. Men i år var vi tilbake til Europa, og Zagreb i Kroatia var vertsby. 
Croatian Physical Society og University of Zagreb sto som arrangør av den 41. fysikkolympiaden som 
ble avholdt fra 17. til 25. juli. 
 Det norske laget bestod som vanlig av fem elever. Robert Hagala fra Bergen katedralskole 
fikk bronsemedalje og David Kleiven fra Skeisvang vgs. fikk hederlig omtale. I tillegg hadde vi med 
John Fredrick Berntsen fra Heimdal vgs, Jonas Kjellstadli fra Arendal vgs. og Tobias Grøsfjeld fra 
Porsgrunn vgs. Eirik Gramstad og Carl Angell (begge fra Fysisk institutt ved UiO) deltok som ledere. 
Elevene ble til enhver tid tatt godt hånd om av sin guide som fulgte dem nesten døgnet rundt, - på 
alle arrangementer og utflukter. Vi som ledere var engasjert i diskusjon av oppgavene, oversetting av 
oppgavene til norsk og retting av de norske elevenes besvarelser.  
 Opplegget rundt fysikkolympiaden er ganske omfattende med mange utflukter og sosiale 
arrangementer. Men selve konkurransen er selvsagt det viktigste. Den foregår over to dager, en med 
teori og en med eksperimentelle oppgaver. Det er den samme strukturen hvert år med tre 
teorioppgaver og to eksperimentelle. Begge dagene har elevene 5 timer til disposisjon.  

Oppgavene er svært krevende, kanskje særlig teorioppgavene, og både våre elever og elever 
fra mange andre land får utfordringer som går langt utover det de er vant med fra sin egen 
skolegang. 

Elever fra videregående skoler i 82 land deltok i årets fysikkolympiade. Totalt ble det utdelt 
35 gullmedaljer, 66 sølvmedaljer, 97 bronsemedaljer og 66 hederlige omtaler. Reglene er slik at de 8 
% beste får gull, grensen for sølv går ved 25 %, grensen for bronse er 50 %, og for hederlig omtale 67 
%. Det er altså mange som får en utmerkelse, og det er vel rimelig når så mange flinke elever er 
samlet på ett brett. Når besvarelsene rettes, deles det ut maksimalt 50 poeng, maks 30 i teoriprøven 
og maks 20 i den eksperimentelle. Grensene for medaljer og hederlig omtale ble i år 38,15 for gull, 
30,95 for sølv, 22,35 for bronse, og 16,75 for hederlig omtale. De forholdsvis lave poenggrensene sier 
noe om hvor krevende oppgavene faktisk er. 

Den første teorioppgaven handlet om elektrisk felt og potensial fra en ladet og jordet 
metallkule. Å beregne det elektriske feltet fra ladningsfordelingen på en slik overflate er  komplisert. 
Vi kan forenkle denne beregningen i stor grad ved å bruke en ”bildemetode” der  vi representerer 
det elektriske feltet og potensialet produsert av ladningen fordelt utover kulen som et elektrisk felt 
og potensial fra en punktladning plassert inne i kulen. På denne bakgrunnen skulle elevene så gjøre 
en rekke beregninger. Bl. a. skulle de undersøke svingninger til en punktladning festet i en tråd som 
igjen var festet til en vegg i nærheten av den ladde kulen. I dette problemet er det også elektrostatisk 
vekselvirkning og elevene ble bedt om å gjøre beregninger av den elektrostatiske energien i 
systemet. Oppgaven var vankelig, men de norske elevene kunne nok gjort det mye bedre hvis de 
hadde innsett hva det betyr at metallkulen var jordet helt i begynnelsen av oppgaven. 

Oppgave 2 handlet om en ovn med pipe og gasstrømninger gjennom pipen. I første del av 
oppgaven skulle de beregne hvor høy pipen måtte være for at gassene fra ovnen skulle komme ut i 
atmosfæren, altså at ovnen skulle fungere skikkelig. De skulle også se på ulike tilfeller med svært 
forskjellige temperaturer (fra -30 oC til +30 oC) der en tenkt ovn med pipe var plassert. 
Gjennomstrømninger av gasser i pipen kan også bli brukt til å konstruere en spesiell type sol-
energiverk (”sol-pipe”). Ideen er at sola varmer opp luft og sender en strøm av luft gjennom en pipe 
som igjen kan drive en turbin. Elevene skulle beregne effektiviteten til et slikt energiverk. Det er 
faktisk bygget en slik pipe i Manzanares i Spania, og den pipen er 195 meter høy!  

Oppgave 3 handlet om kjernefysikk, og selv om atomkjerner er kvantemekaniske objekter 
kan flere fenomenologiske lover om grunleggende egenskaper (som radius og bindingsenergi) bli 
utledet fra enkle forutsetninger. I en enkel modell kan en atomkjerne tenkes på som en ball 



bestående av tettpakkede kjernepartikler, og med dette som utgangspunkt skulle beregninger gjøres, 
bl.a. estimere den gjennomsnittlige massetettheten, ladningstettheten og radien for en kjerne. Ut fra 
gitte forutsetninger skulle også bindingsenergien og den elektrostatiske energien til en atomkjerne 
beregnes. Til slutt skulle de gjøre energiberegninger i en fisjonsprosess.  

Den eksperimentelle prøven bestod av to oppgaver. Den første handlet om en gjennomsiktig 
foil rullet opp som en sylindrisk fjær. Poenget var at desto mer vi bøyer foilen jo mer elastisk energi 
blir lagret i arket. Den elastiske energien avhenger av krumningen til arket, og delene av arket med 
større krumning lagrer mer energi. Ved hjelp av en ”presse” og en vekt skulle en så gjøre målinger og 
beregninger på denne sylinderiske fjæren, samt finne  bøynings-stivheten (”fjærkonstanten”) til 
foilen og Youngs modulus. Det var mange målinger som skulle gjøres, og hvis en fulgte instruksjonen 
nøye, var det ikke umulig å få til en god del på oppgaven. 

Den andre eksperimentelle oppgaven handlet om krefter mellom en stavmagnet og en 
ringmagnet. Stavmagneten kunne bevege seg rettlinjet gjennom ringmagneten, og elevene ble spurt 
om å måle kraften mellom magnetene som funksjon av stavmagnetens posisjon. Videre var det 
spørsmål som handlet om å finne likevektsposisjoner og symmetrier i oppsettet.   

Mange østasiatiske landene gjør det alltid bra i fysikkolympiaden, og årets var ikke noe 
unntak. Den aller beste kom, som mange ganger før, fra Kina. Noe mer overraskende var det at de 
tyske elevene gjorde det så bra. Tyskland fikk 3 gull og 2 sølvmedaljer, og de var strålende fornøyde! 
Av de nordiske landene var Finland best med en sølv, tre bronse og en hederlig omtale. Det er det 
beste resultatet Finland noen gang har oppnådd. Island var også fornøyd, og som sagt, vi er veldig 
fornøyd med det norske resultatet også. 

Alle de beste elevene har et omfattende treningsprogram bak seg med spesiell oppfølging og 
spesielle undervisningsopplegg over lang tid. For mange av landene, og særlig de asiatiske, er det 
meget høy prestisje og interesse knyttet til fysikkolympiaden. De norske elevene har riktignok gått 
gjennom tre uttakingsrunder og en ukes kurs på UiO, men dette er ganske lite sammenlignet med 
hvordan f. eks. kinesiske elever får forberede seg.  

Både elevene og lederne hadde imidlertid et fint og interessant opphold. Som vi har påpekt i 
forbindelse med tidligere olympiader, er det fint å se hvor lett våre elever får kontakt med 
ungdommer fra en rekke ulike land, og hvordan de får oppleve forståelse for hverandre på tvers av 
kulturgrenser.  Fysikkolympiaden og interessen for fysikk kan dermed også være med på å gi ungdom 
større forståelse for hverandre i en urolig verden. En av våre deltakere har bl. a. skrevet dette til oss:  
 

Turen var alt i alt veldig gøy. Organiseringen kunne vel vært litt bedre, siden vi som oftest 
bare fikk minimalt med opplysninger om hva som skulle skje, men det gikk fint likevel. 
Innkvarteringen var vel heller ikke av det mest luksuriøse slaget, men den var stort 
sett overkommelig. Maten var veldig god (spesielt med tanke på at de måtte lage mat til over 
400 mennesker to eller tre ganger om dagen), og jeg synes guide-opplegget fungerte veldig 
bra. I tillegg fikk man lett kontakt med de andre deltagerne, siden vi bodde så tett sammen, 
noe jeg opplever som positivt. (Allsang til gitar om kveldene var gøy, men litt forstyrrende den 
natten de holdt på til klokka tre.) Sett under ett synes jeg turen var bra. 

 
Prosessen for å ta ut neste års deltakere er i gang. Første runde avholdes i begynnelsen av november, 
og på vårparten får vi vite hvem som skal delta i finalen som skal holdes i Bangkok i Thailand i juli 
2011. 
  
Oppgavene med løsninger og resultater finner du på http://ipho2010.hfd.hr/ 
Mer informasjon om Fysikk-OL finner du på 
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/fysikk-ol/ 
 
 
Carl Angell 
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